Eliška Pulcová se stala novou
předsedkyní Unie studentů VŠE
Praha: V úterý 3. 5. 2016 se na Vysoké škole ekonomické uskutečnilo 5. zasedání Sněmu Unie
studentů VŠE. Z postu předsedy po dvou letech odchází Miloš Lokajíček a na jeho místo
nastupuje nově zvolená předsedkyně Eliška Pulcová. Došlo také k přijetí nových studentských
spolků mezi členy Unie a zveřejnění nového manuálu Unie, kterým je „Kuchařka pro spolky“.
Unie studentů VŠE má novou předsedkyni. Veřejným hlasováním se jí stala Eliška Pulcová,
studentka třetího ročníku Národohospodářské fakulty na oboru Ekonomie. „Děkuji tímto delegátům
jednotlivých spolků za projevenou důvěru, kterou, pevně doufám, ve svém volebním období
nezklamu,“ řekla nová předsedkyně.
Po dvou letech tak nahradí prvního a do této doby jediného předsedu a zároveň spoluzakladatele
Unie Miloše Lokajíčka. „Jsem rád, že se nám během posledních dvou let podařilo uskutečnit zajímavé
projekty jak jednorázové, tak dlouhodobé. Přicházíme stále s dalšími nápady na projekty a hlavně
chutí je dělat. Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na chodu Unie, a věřím, že se Unii
pod novým vedením bude výtečně dařit,“hodnotí expředseda US VŠE.
V rámci letošního prvního Sněmu představila Unie studentů VŠE také jeden ze svých projektů
zvaný „Kuchařka pro spolky“, který má zajistit lepší orientaci aktivním studentům ve školním
prostředí VŠE a poskytnout studentských spolkům přehledné informace a ucelené „know-how“.
V České republice se jedná o první dokument svého druhu, jenž by měl napomoci ke zvýšení počtu
aktivních studentů na Vysoké škole ekonomické a být inspirací i pro další vysoké školy.
V průběhu konání Sněmu došlo také k přijetí dalších studentských spolků mezi členské spolky Unie
studentů VŠE. Přijaty byly:
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Klub mladých logistiků



Students4Students:

Počet členských studentských spolků se nyní navýšil na 31 organizací.
Celý Sněm zakončila otevřená diskuze, jejímž předmětem byla především problematika nedostatku
míst k sezení v prostorách školy a možnosti spolupráce mezi kluby.
Kontaktní osoba: Jakub Kočí, +420 775 079 477, jakub.koci@usvse.cz
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